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program / programma
sierpień / agosto 2017

kalendarz|calendario

3. VIII
10. VIII
17. VIII
24. VIII
31. VIII

Filmowe czwartki: “Centochiodi” w reżyserii Ermanno Olmi

Giovedì Film: “Centochiodi” di Ermanno Olmi

Filmowe czwartki: “Un viaggio chiamato amore” w reżyserii Michele Placido
Giovedì Film: “Un viaggio chiamato amore” di Michele Placido

Filmowe czwartki: “Bar Sport” w reżyserii Massimo Martelli
Giovedì Film: “Bar Sport” di Massimo Martelli

Filmowe czwartki: “Nessuno mi può giudicare” w reżyserii Massimiliano Bruno
Giovedì Film: “Nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno

Filmowe czwartki: “Uno su due“ w reżyserii Eugenio Cappuccio
Giovedì Film: “Uno su due“ di Eugenio Cappuccio

3

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Centochiodi
czwartek|giovedì 03.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Ermanno Olmi (2007). Obsada: Raz Degan, Luna
Bendandi, Amina Syed, Andrea Lanfredi. Młody profesor filozofii
religii na uniwersytecie w Bolonii, w głośnym geście symbolicznej
rebelii dosłownie “ukrzyżowuje” sto cennych inkunabułów z
biblioteki uniwersyteckiej, porzuca swoje życie intelektualisty i
znika nie pozostawiając śladów. Podczas gdy służby porządkowe
poszukują go w sprawie aktu świętokradczego wandalizmu, on
postanawia osiedlić się w zrujnowanym zagrodzie nad rzeką
Pad.

Regia di Ermanno Olmi (2007). Con Raz Degan, Luna Bendandi,
Amina Syed, Andrea Lanfredi. Un giovane professore di filosofia
della religione che insegna all’università di Bologna, con un
clamoroso gesto simbolico di ribellione – “crocifigge” letteralmente
cento preziosi incunaboli della biblioteca universitaria – abbandona
la propria vita di intellettuale affermato, scompare senza lasciare
alcuna traccia e, mentre le forze dell’ordine lo cercano per quel
vandalismo sacrilego, sceglie di stabilirsi in un cascinale in rovinale
rive del fiume Po.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero

7

Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Un viaggio chiamato amore
czwartek|giovedì 10.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Michele Placido (2002). Obsada: Laura Morante,
Stefano Accorsi, Alessandro Haber, Galatea Ranzi. Jest rok 1916.
Sibilla Aleramo, pseudonim Riny Faccio, pisarki i prekursorki
feministycznej, zakochuje się w Dino Campana, młodym poecie
„ponadprzeciętnym”, jak mówią krytycy czytający jego poezje.
Kiedy się spotykają miłość umacnia pasja, a nawet przemoc. Dino
jest w swoich stronach nazywany „szalonym”, vox populi niestety
wiarygodne mając na uwadze, że poeta spędził większość życia w
szpitalu dla obłąkanych, gdzie zmarł w 1932 r.

Regia di Michele Placido (2002). Con Laura Morante, Stefano
Accorsi, Alessandro Haber, Galatea Ranzi. Siamo nel 1916. Sibilla
Aleramo, pseudonimo di Rina Faccio, scrittrice, pasionaria e
femminista ante litteram, si innamora di Dino Campana, giovane
poeta “sopra la media”, come dicono critici dell’epoca leggendo le
sue poesie. Quando i due si incontrano l’amore viene ribadito con
passione e persino violenza. Dalle sue parti Dino viene chiamato “il
matto”, vox populi ahimè credibile, se è vero che il poeta passerà
gran parte della sua vita in manicomio, morendovi poi nel 1932.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Bar Sport
czwartek|giovedì 17.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Massimo Martelli (2011). Obsada: Claudio Bisio, Giuseppe
Battiston, Antonio Catania, Angela Finocchiaro, Lunetta Savino,
Antonio Cornacchione. 1976. W małym miasteczku na prowincji
niedaleko Bolonii zostaje otwarty Bar Sport. Właściciel, ze względu
na swoje sknerstwo, nazywany Onassisem, z okazji inauguracji dzieli
się kilkoma butelkami Lambrusco i przekąskami ze swoimi starymi
przyjaciółmi i z nowoprzybyłym Erosem, wszystkowiedzącym gadułą.
Biedny Bovinelli na próżno stara się zapalić szyld lokalu.

Regia di Massimo Martelli (2011). Con Claudio Bisio, Giuseppe
Battiston, Antonio Catania, Angela Finocchiaro, Lunetta Savino,
Antonio Cornacchione. 1976. In un piccolo paese di provincia vicino
Bologna viene inaugurato il Bar Sport. Il gestore, detto Onassis
per la sua tirchieria, condivide per l’occasione un paio di bottiglie di
lambrusco e qualche pastarella con i vecchi amici del luogo e con
il nuovo arrivato Eros, un tuttologo chiacchierone, mentre il povero
Bovinelli cerca invano di accendere l’insegna del locale.

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Nessuno mi può giudicare
czwartek|giovedì 24.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Massimiliano Bruno (2011). Obsada: Paola Cortellesi,
Raoul Bova, Rocco Papaleo, Valerio Aprea, Anna Foglietta, Caterina
Guzzanti. Arogancka Alice mieszka w pięknej willi na północy Rzymu,
ma męża Pietro, 9 letniego synka i troje służących z poza Europy.
Jej życie wydaje się złotym marzeniem, ale szybko okazuje się
koszmarem. Mąż, przedsiębiorca przemysłu sanitarnego, umiera w
wypadku drogowym, a jego adwokat tłumaczy wdowie, że została bez
grosza, ale z masą długów. Świat wali się Alice na głowę: musi zwolnić
służbę i sprzedać dom...

Regia di Massimiliano Bruno (2011). Con Paola Cortellesi, Raoul Bova,
Rocco Papaleo, Valerio Aprea, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti.
L’arrogante Alice vive in una bella villetta di Roma nord, ha un marito
Pietro, un figlio di 9 anni e tre domestici extracomunitari. La sua vita
sembra un sogno dorato ma si rivelerà ben presto un incubo. Suo
marito, imprenditore nel ramo dei sanitari, muore in un incidente
stradale e il suo avvocato le spiega che è rimasta senza un soldo e
che il marito l’ha lasciata piena di debiti, e da qui il mondo le crolla
addosso: deve licenziare i domestici e vendere la casa...

Filmowe czwartki | Giovedì Film

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Uno su due
czwartek|giovedì 31.08 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Eugenio Cappuccio (2006). Obsada: Fabio Volo, Anita
Caprioli, Giuseppe Battiston, Paola Rota, Ninetto Davoli. Lorenzo to
trzydziestoletni adwokat z Genui, który zawdzięcza sukces cynizmowi
i arogancji w kwestiach zawodowych; jest teoretykiem racjonalizacji
i wydajności. Ma przyjaciela i zaufanego wspólnika Paolo, z którym
dzieli działalność sądową, i dziewczynę, która z nim mieszka. W
trójkę organizują imprezę służbową by uczcić pozytywne zakończenie
interesów z rosyjskim przedsiębiorcą...

Regia di Eugenio Cappuccio (2006). Con Fabio Volo, Anita Caprioli,
Giuseppe Battiston, Paola Rota, Ninetto Davoli. Lorenzo è un
trentenne avvocato genovese che deve il proprio successo alla
spregiudicatezza e all’arroganza con cui si approccia alla professione;
è un teorico della razionalità e dell’efficienza. Ha un amico e socio
fidato, Paolo, con cui condivide l’attività forense, e una ragazza che
convive con lui.I tre organizzano una festa di lavoro per celebrare la
conclusione di un affare con imprenditori russi...

Włoski Instytut Kultury w Warszawie
Istituto Italiano di Cultura di Varsavia

Ulica Marszałkowska, 72, 00-545 Warszawa
22 6280610 / 22 6280618
www.iicvarsavia.esteri.it
segreteria.iicvarsavia@esteri.it
www.facebook.com/istitutoitalianoculturavarsavia

Godziny otwarcia dla interesantów / orari di apertura al pubblico
od poniedziałku do czwartku / da lunedì a giovedì: 10.00-17.00
w piątek / venerdì: 10.00-14.00

Sekretariat kursów / Segreteria corsi
od poniedziałku do czwartku / da lunedì a giovedì: 14.30-16.30
w piątek / venerdì: 10.00-14.00

Biblioteka / Biblioteca
w poniedziałek i środę / lunedì e mercoledì: 14.00-18.30 | we wtorek / martedì: 10.00-13.00 i 14.00-19.00
w czwartek / giovedì: 14.00-17.00 | w piątek / venerdì: 10.00-14.00
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Program Instytutu może ulec zmianom lub zostać wzbogacony
Wiecej informacji na stronie internetowej
www.iicvarsavia.esteri.it
Il programma dell’Istituto può subire modifiche o essere arricchito
Si prega di consultare il sito
www.iicvarsavia.esteri.it
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać mailowo informacje o inicjatywach kulturalnych Instytutu,
zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapisania się na nasz newsletter
www.iicvarsavia.esteri.it/IIC_Varsavia/it/istituto/newsletter.html
Se desidera ricevere sull’account di posta elettronica le segnalazioni delle nostre attività,
la preghiamo di iscriversi alla nostra newsletter all’indirizzo
www.iicvarsavia.esteri.it/IIC_Varsavia/it/istituto/newsletter.html

Dyrektor / Direttore
Roberto Cincotta
Sekretariat wydarzenia kulturalne / Segreteria eventi culturali
Manuela Carpentieri
Sekretariat kursów językowych / Segreteria corsi di lingua
Monika kopicka
wymiana kulturalno-naukowa, kontakty z prasą / Scambi scientifico-culturali, contatti con la stampa
Paolo gesumunno
administracja i księgowość / amministrazione e contabilità
gennaro Canfora
Biblioteka / Biblioteca
Janusz Sochacki
Personel pomocniczy / Personale ausiliario
Marek kozłowski

